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PRI KUNSIDO DE LA KOMITATO

Pasia kelkaj monatoj post la kunsido de SEJM-Komitato en Mosk
vo, kaj la komitatanoj denove renkontiĝis por persoue pritrakti la 
gravajn demandojn, akuzrul^ĝintajn intertempo. Gi-foje la loko de la 
kunsido estis Vilnius, dauro - du togoj: Ie 4-an - 5-an de junio. 
Partopreni Ha komitatanoj i M, Brazile ja (la Komitato restarigis al 
li la kozni tatanaj a rajtojn por Ie' tempo do la kunsido), A.Melnikov, 
V.Aroioviĉ, D.Gibŭlevskij. P.Jegorovas.

la Komitato pridiskutis la staton de preparado dg OkSEJT-19 kaj 
OrSEJT-19 kaj konstatis, ke lti preparlaboroj do ambaŭ tendaroj pa
sas- ĝenerale kontentige, Luu la sukceco da SEJToj dependas plejpar
te da la SBJĤ-kluboj kaj aktivuloj, Ĉar S iu linio en la listoj de 
tendaraj laboroj, ĉiu ero en la programoj besonas konkretajn plenu
montojn. kiuj prizorgu siajn taskojn laŭeble anticipo. Lige kun la 
fakto, fce lp, partoprenkotizoj do ambaŭ SEJToj estas malkonformaj al 
la decido N-42 do la 10-a Konferenco, la Komitato opinias nesese 
klarigi,, ke fiksi tiajn kotidojn la organizantoj estis devigitaj 
pro kauzoj, no dependantaj de SEJM,

La Komiteto kOEjiciis ol V.Aroioviĉ reprezenti interesojn do 
SEJM kaj prizorgi konfesajn aranĝojn en kadroj de EET-19 (Latvio, 
fine do julio). ~

Gravan ©tenton donis la Komitato al la antaŭstaranta 11-a Kon
ferenco ĉe SDJIS-Konsilantaro. Post verva diskutado la komitatanoj 
decidis aboli la generalajn klubojn raportojn, por ke la kluboj 'ra
kontu pri siaj spertoj lau apartaj temoj. La liberiĝinta tompo eb
ligos trakti la temojn pli funde. An’. ли pri la tradiciaj vesperaj 
disputoj ©atos novaj nonsntoj. Unue, al la dis; itoj, eldoniĝos in
tencite prelegoj; due, ili pasos no post, eod antaŭ la vespermanĝo, 
do la tagaj debatoj Sini gos ion pli frue. La postvesp9T"ari|an tena*  
pon la kor for erc anoj povo-’ parigi pli liberforma: lernado de novaj 
kontoj, societaj ludoj ktp. Kioi .eftemo ds la Konferenco eetas fi-, 
ksita "Peresperanta sociutila laboro da SEJM-klubo j" - temo sendube 
ega grava, precipo ca la jaro ёз la jubiloo de Oktobro. Do, prilumo 
de nia ekstermovada loboro, analiso do Ja atingoj kaj mankoj, kis
ludoj por estonto trovigos en la atentocentro de la Konferenco. La 
KCulitato alvokas la SEJM-klubojn koj aktivulojn partopreni afereme 
pridiskuton do la ĉeftero koj aliaj temoj de la Konferenco, kies 
proksimuma plano евхаз publikigata suba.

La komitatanoj presentis por la kunside siajn proponojn pri la 
perspektiva 5-Jara laborplano do SEJM. Post pridiskuto estas deci
dite aperigi ilin en "Aktuale" kiel projekton, por posta analizo, 
kompletigo kaj dofinitiva konfirmo fare de la Konferenco. Ki pro
jekto estae prezentata sube.

La Komitato analizis la staton de kluba raportado kaj konsta
tis, ke tro nultajwkiui joj ĝis nua ne raportis pri la unua periodo. 
La Komitato ankoraufoje memorigas cl tiuj kluboj pri ilia devo kaj 
proponas sendi la raportojn almeneu pri ambaŭ periodoj kune.

La kemitatanoj dankas al Sonora Aktivulo do SEJM V. Silas, kiu 
ceestis konsulte dua pridiskuto da kelkaj demandoj kaj donis uti
lajn kursilojn.

V.Aroioviĉ, vicprezidanto de SEJM.



жs «
La Komitato 6j3 SUJI notis, ke vicprezidanto de SEJM K,GilUvkij, 

malgre*  pluraj averte?, konstante neglektis siajn kooitatvUiajii de
vojn, koj deoidir eksigi lia pro tio el la Korstato.

PROKSIMUMA PLANO 
de la 11-a Konferenco de SEJM-Konsilantaro

La alvena tego - 12.8.
Registriĝo de la konferencanoj. Organisa kunveno. Kunsido de la 

Komitato.

La unua tago - 13.8,
Malfermo de la Konferenco.
Analizo de Decidoj de la 10-a Konferenco. (P.Jogoroves) 
Peresperanta soci-utila laboro de SEJLt-kluto j. (V.Ssncdaj) 
Paka agado en SEJM. (V.Sapoĵnikov, fakestroj)
Disputo: SEJM-reprezentanto - centra figuro en la vivo 

de SEJM.

La dua t?.go - 14.8.
Paka agado en SEJM (daurigo).
Informa laboro en SEJM. (A.Medinŝ) 
Internacia laboro de SEJM-kluboj. (A.HaJnikov) 
Prelego: Junulara E-movado en Europo. (A.Melnikŭv)

La tria tago -15.8.
Analizo de la sperto pri organizo kaj efektivigo de CrSEJT-19 

kaj OkSEJT-19. (Reprezentantoj de Kluboj-Mastroj kaj Tendaraj Est
raroj) . .

Interna informado en SEJ1I. (V.Aroloviĉ, V. Silas) 
Disputo : Rolo de subtenantoj en SEJM.

La kvara t e-o - 16,8.
Financa raporto.(D.Cibulevskij)
SEJM-kluboj renkonte al la 6G-jara jubileo de Oktobro: la rezu

ltoj de la socialisma konkurado. (P.Jegorovas)
Kandidatigo de novaj kluboj al SEJM. 
Reelekto de la SEJM-Komitato kaj fakestroj. 
Prelego: Kiel eduki gvidantojn? (V.Silas)

La kvina tago - 17.6,
Perspektiva laborplano de SEJM.(A.Melnikov) 
Akcepto de Decidoj, 
Permo de la Konferenco.
Dispute': Opinioj pri laboro de la Konferenco. 
Kunsido de la nova SEJM-Komitato.

PROJEKTO DE PERSPEKTIVA 5-JARA LABORPLANO DE SEJM

1. Konstante levi la ide-politikan nivelon de E-junularo.
2. Utiligi Esperanton por propagandi la sovetan ideologion koj 

la kulturojn do eletaj popoloj okazo do gravaj internaciaj aranĝoj 
(ekzemple. Olimpikaj ludoj en Moskvo).
- 3, Atingi normalajn kunlaborajn rilatojn kun la E-Ko^isiono de
SSOD.
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кз ciuj aktivaj E-fortoj en Sovetio aga unuece Jra» 

f*ndi  E-^lub^jn en: a) ĉefurboj do uniaj respublikoj; 
nutocmaj republikoj; u) iovaoj koj provincaj cen- 

interlingvitrtikajn r-oiencsji. esplorojn, kontribui al 
Problessa grupo pri interlingvistiko.
B-faktorriinc.roJn, bozona tejn on divarsaj sferoj fio

4. Atingi,
SEJM.

5» Laŭeble
b) Steboj fio 
troj«

6. Stirrŭli
la agado do la

7. KcspUi_________ - -
socia vivo, kaj klopodi pri ilia ©poriĝo. . .

8. Firmigi kaj vastigi ligojn inter SEJK-kluboj kaj E-kluboj de 
socialismaj landoj.

9. Modernigi kaj variigi formojn kaj onhavon de amasaj aranĝoj 
por E-junularo.

KIE ESTAS VIAJ INFORMAJ FAKOJfc

Propaganda fako de SEJM pacience atendas reelojn al la artikolo 
on «Aktuale” (N-7, р.70 « 71) - dura reolis nur la kluboj, kiujn la 
eatro de PF.vicitls tiom. Ekprenu gravecon de la organizita infor
mado ! . .

Eatas sontubo, ko rultc Oĉtas^jaa farita kaj plu farata por dis
konigi la li .\;7<u, ted eatas ankaŭ corte, ke plimulto estas farebla 
kaj farenda*  rilatas al ciuj aspektoj do la Informado, sed pre
cipa al interna organiziteco, cmssigo kaj plibonigo de la kvalito. 
Por plibonigi la l-.:for?mcden neeoaas: unuflanke, pli kunligi la ek
zistantajn ihforrajji fakojn kaj aliajn centrojn de informado, kaj 
aliflenka, funkciigi la novajn. Kelkaj kluboj jam havas siajn IP, 
sed multaj ciliaj :.э fernis tieja. Urĝa tasko estas krei ilin.,,La 
informado nuntempe devas esti afero из senpripensa, hazarda au epi-» 
soda, sed dauro studata, bone alenita kaj sistema, Tion plej sukce
se povas realigi aperta fako au almenaŭ kcmpetenta komisiito en la 
klubo. -

Plifortigo do la organiza strukturo automate kaŭzos amasigon de 
la informado. Fakte eĉ portado do E-inoigno cu simpla konversacio 
(no altruda, ccd natura) en flua Esperanto upogao ia informadon etj 
la plej generala senco de la vorto. Dos pli helpas skribado de tau
gaj leteroj cl la redakcioj. Por altigi la kvaliton do nie informa
do, estas necese akcenti Ĉion, kio montras la kulturan kaj prakti
kan valorojn de la Internacia Lingvo. Grava tasko eseas liveri ob
jektivajn sciigojn kaj klarigojn pri la Esperanta traduka kaj ori
ginala literaturo, sciencaj verkoj, Sonoraj Universitatoj, radioel
sendoj, aplikoj da la lingvo^dum vojagoj kaj ©n profooin laboro, 
pri niaj SEJToj kaj renkontigoj. La ecaron postulo estas absoluta 
objektiveco: nok troigo de atingoj, nek prisilento de realaj*  sukce
soj.

Afiŝoj, flugfolioj, broŝuroj, ^slogan oj dovas osti ne nur csi tra
foj enhave, sed ankaŭ modernaj lau la espekto; alie oo la plej bona 
enhavo ротаз esti komplete detruita pro laxmalmoderna, kelkfoje ve
re mir.era aspekto. So la aflOo no estas taŭge prezentita, oni kuti
ma atingas precizo la malon do tio, kion oni celis*  anstataŭ altiri 
la publikon, oni malproksimigas ĝin,

Esta3 аразЧе atentinde, ke oni ĉiam skribu pri Esperanto ©n ko^ 
rekta necia lingvo. Se teksto, maksimume perfekta ol lingva vidpun-’ 
kto, per si reen donas prestiĝon al la enhavo, do calDona lingvo kun 
multaj gramatikaj eraroj kaj mizera stilo nu nur ruinigas efi la 
plej saĝs^ erguissntadon, csd ankaŭ per si mem estas rekta propagan
do kontraŭ Esperanto. La homoj prave diras: unus lernu vian propran 
lingvon, kaj peste parolu al ni priesperanto.

Informado, ©3 plej trafa, apenaŭ havas seroon, se ĝi no eetas 
ligita al Ц du aliaj cefaj brankoj de aktivado: lnstruado de la 
lingvo kaj giaj praktikaj aplikoj en la plej vasta senco de la vor— 
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to. Hur bone studita feaj planite, celkonscie^ Tipralela asado sur la 
tri kernoj donas kontentigajn rozuliojn Iron ce ro r lero.

Tondu klubajn informajn fakojn, nur tiam iulora ni povon fetir;.;., 
ke nia lando estu EakeicnEto kovrita por Ia reto Ca 1гЛ* 4-з <?; гег '> 
de la organizita EaperantG-mo7ado.

literaturo: Jarkolektoj de la revuo "Esperanto" (UEA) 
1970-1973. "Principaro de Frostavallen". V-

A.MedinB, estro de Propaganda fako»

PRI EKSPOZICIOJ OBI DEVAS PAROLI SERIOZEf

Por erike informi pri Esperanto, ni devas aranĝi bonkvalitajn 
ekspoziciojn. Ĝenerale ni uzas tri kategoriojn de ekspozicioj: a) 
grandampleksajn, konstantajn; b) porteblajn, mezgrandajn por lerne
joj kaj bibliotekoj; c) okazajn, kiuj §kcapanas prelegojn.

Pri grandaj ekspozicioj. Unuo antaŭ kelkaj monatoj elektu eks
pozician komitaton, kies tasko estas trovi taŭgan ejon, prizorgi 
deĵoradon dum la ekspozicio kaj nese san re kieneri. bazmaterialo da
ras esti kiel eble plej abunda, ĝi devas enhavi ankaŭ plurajn bon
kvalitajn grafikaĵojn^ kiuj montras ekzemple la nombron ĉe lernoli
broj, la manierojn lau kiuj cni lernas Esperanton, la nombron de 
libroj kaj broŝuroj en Esperanto, la evoluon de la Internacia Ling- 
vo en ciferoj, Ie nombron de radioelsendoj, Ie disvastigitecon ĉj 
Esperante kaj la mondan etendigon de Is E-eovado. Egzemple, estus 
bone, se ie troviĝus mapo kun notitaj £EJM-kluboj. 4

Eldiroj de femsj personoj deven annett troviĝi en la ekspozicia 
matarialo. Dua SEJT-18 ni konvinkiĝis, ke ci tiu porto da eksposi
cio kuvas aldone fortan lapreeon, bo estas trafaj citaĵoj kun auto
re fm.

La eksposicio devas ckgzi en vere tauga ejo, ekzGir.ple univomi- 
tato, kulturdomo, kinejo au io simila. Por ke la ekspozicio sstu 
bone vizitata, necesas multe reklami ĝin per ĉiuj, eblaj manieroj: 
afidoj, anonooj en gazetoj, informoj per radio au televido, perso
naj invitoj al reprezentantoj de kulturaj instcxsoj, invitoj al le
rnejoj arangi kolektivajn vizitojn, ktp.

La deĵorantoj ĉe la ekspozicio devas bone «sii la historion dr 
E-movado, ĝian nunan organizan etaton, esti kompetentaj pri ciu fo*«  
ko de la ekspozicio. Estas neallaseble, ke la deĵorantoj ne povu 
respondi al iu demando. Dezirinde, ke en ekspozicio estu montrataj 
jenaj fakoj: lernolibroj, vortaroj; verkoj de L,L.Zamenhof; tradu
kita beletra literaturo; nacilingvaj tradukoj el Esperanto; origi
nala beletra literatui*©;  scienca literature, inkluzivo fakajn vor
tarojn kaj terminarojn; erto, neme tradukoj kaj originaloj vorkoj 
pri arto; radio kaj ^miziko (oni havu eblecon dieEudigi koneja D-di- 
ekojn au sonbendojn); rotoetcndo parti renkontigoj; gazetoj kaj revu*  
oj; nacilingvaj verkoj kaj broŝuroj pri Efperanto; turismo (gvidli
broj, proage ktoj, reklamoj); filatelo (poŝtmarkoj kun E-toksto, glu
markoj, postaj atempoj); E-insignoj, emblemoj kaj diversaj esperan- 
taĵoj.

Dor ke la ekspozicio donu bonajn fruktojn, estas utile havi ©n 
la ekspoziciejo specialan budon, en kiu, se iel ebl", oni vendas 
lernolibrojn kaj vortarojn kaj registras dezirantojn por E-kurso.

Dum aranĝado de mezgrandaj ekspozicioj eblas utiligi porteblajn 
kaj faldeblajn tabuletojn ("planGetojn"), abunde uzanto fotcmatoria- 
lojn kaj diagramojn lau supremenciitaj Летоj, Propaganda falco de 
SEJM nun kolektas necesajn negativojn, po;? ko ĉiu klubo posta povu 
ilin uai. Aldone devas osti almenaŭ po kelkaj libroj pri ĉiu 
mapoj (ekzemple: "Hia klubo kore яр on da e" - mondmapo, kaj vizk&u ĝi 
belaj bildkartoj de tiuj lokoj, kie loĝas la korespondantoj), mui te- 
kolora stando kun E-emblemoj kaj insignoj.
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Por Tlaj prelegoj ne nur prenu Iun vi stokon da libroj, sed fa
ru afiŝojn pri ciuj neniitaj tenoj. Kaj por vi mora este? pli facile 
presenti faktojn pri Esperanto, kaj por la auskultantoj estos duob
la trapreso (funkcios kaj la auda, kaj la '.ida menoroj).

Fine rai substreku, ke: ?) eksposicio estu akurata kaj bone ri
gardebla; 2) pri Siu aparta tenio estu tr.irsteribo en korekta nacia 
lingvo kaj Esperanto; 3) dooegnaĵoj nepra estu bonkvalitaj*,  surskri
boj - grcfike allogaj; 4) post la eksposicio oni koraancu novan E- 
kur&on. . , _ ,

A.Medina, estro de Propaganda fako.

KB UZU SU2E1ELUAJK ЕР1ТЗТОЛИ

En artikoloj, prelegoj kaj aliaj rimedoj de Informado pri Espe
ranto svarasa misgvidaj esprimoj, kiuj kauzas mite da malbono al 
la posioio d? la lingvo, La Principaro da l-rostavallcn listigas la 
ĉefajn erarojn en p.13 (vidu mian artikolon en "A"-2(29), P.22), 
kio oni rekorarrdas no apliki al la lingvo £e epitetojn "artefaritaj, 
"helpa”, "verda" k.s», sed ciera ncrai ĝin au La Internacia Lingvo &u 
Esperante. . *

Bedaurinde ankoraŭ obstinas uzo do "artefarita", "helpa" - евр- 
rimoj nonsoosaj, malutilaj. Pri "verla" ni cc no parolu,
i8er volgaj' ja 'povoa cati folioj au okuloj, sed no lingvo.

Malĝustaj ili о atas, ĉcr ili ne respondas al la fakta karaktera 
do Esperanto. La lingvoj estaa kreaĵoj do la socio, sed ne do la 
naturo. Lingvoj ne kreskas eur arboj, sed fomijas kaj evoluas en 
la eino de horaj kolektivoj. Ili eratas regataj ne de biologiaj, eei 
do sociologiaj kaj lingvistikaj leĝoj. Tial Sia ajn "biologiigo" da 
lingvo estas GCionco malakceptebla, Пззоеаэ fine kompreni, he tiuri
lata no eksistas principa, о eonoa diferenco inter Esperanto kuj la 
naciaj literaturaj lingvojn Sotero, so al l’t argia, nu«j au Kiu ejn 
alia lingvo oni no aldonas la epitetojn "artefarita" aŭ "helpa" an 
kiun ajn alian maltaŭgan, sci rilato al Esperanto cni tion faras, 
i эсасэ kreigas superflua konfuzo k«j niskonprono. Por tio oai rur 
erara^kredigaa, ko Esperanto estas' "kontraŭnatura", do io "nenorma
la" eu eS "iĉorta*,  kompare kun la {'normalaj", "naturaj" kaj tial 
"vivantaj", lingvoj». Pro la «ama kauzo estas evitinde nomi d-ron Za
menhof "kreinto" cu eo "inventinto" do Efperanto. Li mem rigardis 
sin, tute prave, h iciatinto do la lingvo.

La du esprimoj - "artefarita" kaj "helpa" - estaa ankaŭ tnte 
nenecesaj. lli estaa, eviteblaj son kia ajn malfacilaĵo. La kontraS- 
svarigo de "artefarita" au "helpa" al "natura*  aŭ "vivanta" estas - 
malutila el Ĉiuj vidpui tetoj .

Tia nomigo kreas impre oon, ke Esperanto tute ne povas funkcii 
kiel lingvo au, en la plej bona kazo, ko ĝi eseas nur la surogato 
do lingvo, per kiu oni ne povan esprimi la Brancojn kaj subtilaĵojn 
de la pensoj. Superfluo diri, ko tia ankauju p, al kiu ln oraroj en 
nia informado abundo kontribuis en la pasinteco kaj bedaŭrinde an
koraŭ kontribuas, grave obstaklas la normalan disvastiĝon de la li-? 
ngve en la vastaj popoltavoloj. Krome, per tio ni nera liveran muni
cion por la kanonoj do la konsciaj nalanriltoj do EEnoranto,

Hecesaa no forgesi la negativan efikon de tia endoktrinigo pri 
'artefariteco" ^e la mensoj do kojrencantoj: superflue kreiĝas ia 
dangera komplekso pri malplivaloreco de Esperanto kompare kun la. 
nrciaj lingvoj, kio malhelpas la plenan ekregon de la lingvo. La 
fenomeno de "otemaj komencantoj" ŝuldigas almenaŭ parte al tiu 
psikologia napoklo,

Forigi maltaŭgajn kaj plene uperfluajn epitetojn estas unu el 
la plej g'avc'j kondicoj por pli efika informado kaj ^resentado de 
la interoacia Lingvo en (justa luno.

Literaturo: I.Lapenna "Por pli efika informado",UEA,
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1974. A.KedinS "Denove pri informado", "Aktuale" n£2(29)» P» 21-23.

A«Medinl, estro de Propaganda fako.

1EVU-15: IMPRESOJ DE NOVULO

En Permĵ la 7-an - 9-an de najo okazie la 15-a renkontiĝota es
perantistoj de Volgo kaj Uralo. Mi partopreni» en simila arango unua
foje. Al mi, kiel komencanto, tiu Bi vojaĝo estie utila tiel vidpun
kte de organizo de la entrepreno, kiel de la praktika uzado de la 
lingvo. Kvankam la renkontigo estis mallonga, ĝi helpis en multaj i*  
rilatoj: iĝis pli komprenebla la senso kaj nuancoj de vortoj, fori
gis duboj pri ties uzado. Estas grara tio, ke aperta la deziro plu 
i abori super mi mem pri la studado ĉp la lingvo kaj la certeco pri
ia ellerno. Mi konvinkiĝis pri tio, re la internacia lingvo eetas 

vivkapabla.
Mi rimarkis tion, ke dum la renkontigo grandparto partoprenis ko

mencantoj, kiuj ne posedas la praktikon pri la auda percepto da la 
lingvo. Estaa dezirinde, ko spertaj esperantistoj konsideru tiun ci 
fakton kaj parolu iometo pli malrapido kaj klare: ja tiaj renkonti
ĝoj havas instruan karakteron - oni lernas por la busa praktiko.

Ekzemple, mi estis komprenanta en ĝenerala senco, kiam parolia 
B.Kolker, V.Aroioviĉ, L.Novikova. sed plenkomplete komprenebla es
tis la parolo de Z.D.Skvorcova, kiu certagrade konsideris ^a ling
van nivelon de la partoprenantoj kaj parolis malrapide. Lau mia opi
nio, ju pli multe mi konjprŭbus^ĉum la konferenco kaj diskutoj, dea 
pii utila estus por mi larvojeĝo.

Tamen tiu Si l^enkontiĝo, interkousunikiĝo kun homoj, kiuj libera 
posedas Esperanton, permaeisrei mi nun pli oorta paroli en Esperan-~ 
to. Eetas rimarkinda ĝi ankaŭ pro tio, ke dum la renkontiĝo mi tro
vis fidelajn amitojn. -

Por nie grupo Si tiu vojaĝo evidentiĝis utila ankoraŭ pro tio, 
ke unue nia esperantistino J.N.Kulikova sukcesis en la ekzemno, 
kaj due - la akiritan sperton ni povos apliki en la estonto.

La^renkontigo tre plebis al mi. Dum longa tempo ni memoros kaj 
la inaŭguron, kaj l«j konferencon, spertitajn unuafoje, kaj certe la 
kantojn,vkirjn mi euskultadis dum la admirinda bankedo.

Bedauras mi nur pri tio, ke ne partoprenis dum la eolena femo 
de la renkontiĝo. Tamen mi revenis nejmen pliricigita per- la sperto. 
Kaj jam baldaŭae mia unua E-tendaro.

V.Vjazovcev (Salavat).

LIA MOSTO, LA VERDAJ OVOJ KAJ ESPERANTO
(au kiel krasnojarskaj geesperantistoj akceptadis ĉi-maje novajn 

membrojn en la klubon)

fakte, se priskribi la tutan proceeon de la baptado al la klu
be membraro, do e-rtos tro longa kaj enuplena raporto. Ni rakontu 
pli skize kaj mallonge.

„ Gi-jare en la urbo diversspecajn E-Jjursojn finis 32 hor'oj. Eblo 
lau la kvanto tio estas sukoeso, sed lau la kvalito - estonto mont
ros...

Do, pri la vespero, kiun ni organizis la 22-an da majo, por "ba
pti" la novaperintan klubaneron. Fakte okazis teatraĵo kun partopre
no de ĉiuj Ĉeeetintoj, La ĉambrogo en la urba Kulturpalaco havis 
"scenejon", kie situis Reĝa Konsilantaro, kaj du "landojn": Krokodi- 
lujo kaj Esperantujo. Memkompreneble en la unua trovigis la bapta
toj, en la alia - mombroj de la klubo. Estis Heroldo Tv.Elnaŝov), 
kiu deklaris la ordonojn de Lio Moĉio Kamarado Unua, la Reĝo da Es
perantujo (V.Sapoĵnikov), estis Premieivminieti*o  (S.Eronov) kaj
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Grandfama Alkemiisto kaj Astronomo (h.Sutugina), kiu fritis verdko
loraj n ovojn kaj Eanjifis per ili ĉiun freŝbakitan esperantiston. 
Estis la tembroj de Rega Konsilantaro, plenumintaj -siaju rolojn re
spondece kaj seriozo. La nova esperantistasOAakceptis la V^r^egaM 
juron kaj ricevis la atestojr., antaue foraonginto la verdkoloran 
ovaĵon, kiu eetis preparita, kioi oni diris, el ...iliaj pakoj,, Es
tis Bulto da vidindaĵoj. Sed dio rapide finiĝis, kaj jen antaŭ ni 
• 26 novaj geesperantistoj, membroj da la klubo. „

Denove ni prezentis la facan teatraĵon "Dia puno”, kies autoroj 
estae multaj pertopronintoj de BET-17, inter ili G.M.Gercikov,- V.Sa
poĵnikov, M.MfĈurina k.a. La krasnojarskanoj fakte jam fondis ce la 
klubo amatoran teatran grupon kaj komencis .maturigi; eu la nefacila 
aktora laboro. Kulte ridis la Coostintoj pri la tona ludo de la de
butantaj aktoroj: G.Eutenko, I.Danilin, M.Micurina, N.SnSngina, T. 
Kapustina, O.Semjonova, A.Rostovcev kaj aliaj.

Toste okazis la bankedo, dua kiu oni diris multajn bonanimajn 
vortojn pri la novuloj kaj pri la klubo. Dancoj, dancoj kaj ludoj,.. 
Kaj danovo la danaoj. v л

Funkciis ankan E-ekspozicio. Malgraŭ eio, la movado en nia urba 
plifortigas kaj igas pli diversflanka. Certe pllini^tiĵas la zorgoj, 
sed la intere oooo de la klubo, ĝia allogeco - antaŭ ĉio? Kaj ni 
agas por tio ĉi.

V.Kamarado,

PRI E-LITERATURD - AL LA VASTA PUBLIKO

La plej grava kuiturrevue de Latvia SSR "Karoge" ("Standardo”, 
eldonkvanto 35 GOO), organo do Latvia Asocio de sovetaj verkistoj, 
publikigis en du inforiEkarakterajn artikolojn de latva poeto 
kaj eoperautioto H.Skuja. La unua artikolo koncize informis pri la 
eldona aktiveco da estona libroeldonejo "Et3ti Raamat" - plurfoja 
aperigo de E-lingvaj turismaj broŝuroj pri Estonio, Tallinn, Preci
pa «etis atentita tiu fakto,ke la estonaj samideanoj bone aplikas 
Esperanton gn popularigado do eia nacia literaturo, kulturo ekster
lande . La autoro menciis la jam aperintajn librojn - estonan nacian 
eposon "Kalevipoeg" en la Ьэ’Иа t^-a^uko do H.Droson, "Kurantan tig
ron" de L.Proust, "Okupacion” de E.Krusten, sciigis pri la ĵus apa
rinta romao "La mastro do Korbojn" de la estona klasikulo A.H.Tama- 
saare, ononcis la aperon de "Estona soveta poezio”.

La dua artikolo, titolita "Eri speranto", konigas al la neespe
rantista leganto la kulturrolon do la internacia lingvo Esperanto. 
La autoro tkize rekontis pri la faritaj tradukaĵoj en Esperanto, ke 
jam multaj ĉefverkoj, kxaBikeĵoj Cn naciaj literaturo^ estas espe
rantigitaj kaj tiel atingeblaj poi- vasta interracia legantaro. Sek
via informoj pri la ^lej fretaj klerikaj tradukoj de Tagoro "Galea
ta ritono" kaj "Bhagavad Gita”, kaj pri la novaperonta libroserio 
de Hungara E-Asocio.

T.Barcia (Riga).

MOZAIKO - MOZAIKO - MOZAIKO - MOZAIKO - KOZAKO - KOZAKO - MOSAKO 

LA REDAKCIO RICEVIS
- la informilon "Luno varda” №3(16). En la numero: Ĉefartikolo 
"Dujara jubileo do nla klubo”, konetanta rubriko "La klubanoj pre
zentas sin”, informoj pri abone io kaj librojaendado, "literatura pa
noramo" kun multaj originalaj kaj tradukaj kontribuaĵoj de la kiu- 
ejnoj, k,a. Suplemento ol ?.a numero enhavas la raporton de la pre» 
stdento ĉ.3 la interurba klubo "Antaŭen" B.G.Kolton "Uia bravoga an
alo” btn mancioj pri atingoj ĉe £iu unuopa el la kelkdeko da kluba
noj, kaj Ibeton ca utilaj adroaoj (prealpa de CEJH-funko‘uloj).
- presitan programon do studenta scienea konferenco, okazinta la
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31-an ds Barto 1977 en la.fremdlingva fakultato do Barncula pedago- 
fie instituto» Inter diversaj eskaloj do la konferenco entas canta
ta la interlingvistika sub gvido de D.G.Iukjan: л, La programon do 

la sekcio konsistigis raportoj: 1) “Poeziaj ebloj de Г.anjo (avi
base de anglaj autoroj)" - B.Ste? Van? 2) “La idoo do IL toj 
primico en la nuntempa interlingvistiko" « V,Jc'i'--/'sva, lf.Ku' :iJr 
3) "Problemoj de grama t ika konstruo on la interaseia lingvo Esporoa» 
t о kompare kun la gramatika konstruo do la angla lingve11 - N. Kuka-*  
rina, ^.T.Arĵ anoo va; 4) "Toe iaj ebloj da Esporaato (surbaso da f ven
eaj aŭtoroj)" - G.Soboleva.

PROPAGANDA FAKO REMEMORIGAS
Kunlaborantoj, kiuj prosoaia vorti artikolojn por "Manlibro do 

Aktivulo”, ne prokrasta vian laboron - aldono da ci tiu voio necesa 
libro dapendas da vi moraj

BOVA ESPERANTO-SEKCIO
komencis labori la 16-an de majo en la sar lfe rmiginta Klubo do inter- 
nacia amikeco ĉe Siberia teknologia instituto (Krarxojarsk). La 10- 
tagan elementan turnon lau la lernolibro de B.G.Kolker, kiun 4-fojo 
semajne gvidas I.H.Danilin, frekventas 24 homoj. La saketo оotas or
ganizita kiel filio de Krasnojarska E-klubo.'

PORPACA AKTIVADO
La Klubo de Internacia Amikeco ĉe la 43-a profe si-teknika leme

jo on Avdajevka sendis leteron al Ukraina respublika pc.j komi tato, 
en kiu oni esprimas subtenon al la pacama ekstera politiko de KISU 
kaj Soveta registaro. Kn la letero, subskribita de la lerneja gvi
dantaro kaj aktivuloj de la klubo, oni rakontas iŭa. pri la veota 
E-korespondado de la klubo koj pri la sindevigo organizi azmesa la
boron da la gelernantoj por la Pacfonto.

DEZIRAS KORESPONDI
- E-klubo - kun junularaj E^griipoi en Sovetio. Ia adreco: E-klubo, 
Ifjusagi Haa. H-9022 G5C0EĴ, Arpadi ut. 44, Filagorio.
- E-klubo, poi havi seriosnjn kontaktojn kun eliaj E-kluboj el So
vetio: la'geklubanoj (15-16-jaiaj) - kun gc sasildcraioj el diversaj 
respublikoj. La adreso: 343871 Donockaja obi,, Avdejcvka, Ecŭtovaĵa 
23, GorSPTU-43, interlclub "Esperanto”. La gvidantino do la klubo 
serĉas leterkontaktojn kun kolegoj - instruintoj: 343871 AvdajovkE-3 
Doneckoj obi,, Gagarina 23 - 37, Vojniroviĉ A.I,

PRECIZIGO
La kunvenoj de МШ (vidu "A"-9, P. 100) ekde la 22^a do junio 

okazos en la ruĝa anguleto ĉo SLiU-5 do “Hetrostroj“ - por. Jcny3ĉ»a, 
7 (matrostaoioj “KaliDinekaja”, “Arbotekaja", “Biblioteka Louisa"), 
atento, aŭtoroj;

Por ke la legantoj sukcesa ĝuetatempo ricevi Is julisa numeron
- la lastan antaŭ SEJToj kaj Konferenco - la fermcdet*'  о otas formo
vita de la 10-a al la l-a de julio. Rapidu kontribui*  Да pretoriana 
la lastan moĴiantoa! Jam nun vi povas gajni poentojn al la konto do 
via klubo por la venonta agadjaro!

La redaktoro.

La informilo estas «sonda nur*  enlande! Fintajpita 16,6.77.
Ciujn materialojn por “Aktuele" Bondu laŭ la adro eo do*  ie s.a: 
121019 Bo ekvo G-19, do. ventro bovi-nija, AroloviCu Vektora Cziuj cnoviau.


